Gustavslundskolan

Planering
Ämne/ämnen: Svenska

Årskurs/termin: ht-15 och vt-16, åk 6

Undervisande lärare: Marianne Gårdmo

Inledning
Vi kommer att starta terminen med att träna vår förmåga att fötstå och tolka en skönlitterär
text. Du kommer att få läsa boken” Långt ifrån cool”av I Olsson.Vi kommer att samtala om
bokens innehåll och budskap på lektionerna. Du kommer också att få skriva ner dina tankar
och upplevelser om texten i en speciell bok.
Under höstterminen och vårterminen kommer vi att arbeta med berättelser från Europa. Du
kommer att bli säkrare på berättelsens uppbyggnad och hur du kan utveckla din förmåga att
beskriva personer, platser och miljöer i dina berättelser. Vi kommer att gå till biblioteket en
gång i veckan där du kan låna både skönlitteratur och faktaböcker. Du ska också göra en
redovisning på din Ipad inför gruppen, där du redovisar ett land, en växt eller ett djur från
Europa. När du söker information till din redovisning ska du söka information från olika
källor och värdera dessa.
Syfte - Förmågor i kursplanen/kursplanerna eleven ska utveckla
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att:
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- söka information från olika källor och värdera dessa
Konkretiserade mål – Centralt innehåll och de förmågor eleven ska utveckla
I ämnet svenska ska du få möjlighet att utveckla:
- din förmåga att läsa och förstå textens innehåll och budskap, även det som står mellan
raderna.
- din förmåga att formulera egna åsikter och tankar i både skrift och tal.
- din förmåga att läsa och förstå faktatexter från olika källor, men också att värdera
dessa källor.
- din förmåga skriva berättelser med bra meningsbyggnad, bra stycke indelning,
samtal och utförliga beskrivningar av personer, platser och miljöer.
- din förmåga att skriva en berättelse som är korrekt uppbyggd (inledning, handling,
avslutning) och med språklig variation.

- din förmåga att redovisa muntligt inför klassen med anpassning till gruppen.

Kunskapskrav och bedömning
(Ur kunskapskraven i betyg E för år 6)
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn med flyt och göra enkla sammanfattningar av
olika texters innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande
struktur samt viss språklig variation. De berättande texterna ska innehålla enkla
gestaltande beskrivningar och enkel handling.Eleven kan förbereda och genomföra enkla
muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning,innehåll och avslutning och
viss anpassning till syfte och mottagare….Lgr- 11

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan:
- läsa och förstå innehållet i olika texter, även det som står mellan raderna.
- skriftligt visa att du kan tolka och föra ett resonemang om budskapet i texten.
- skriva din berättelse med bra meningsbyggnad, stycke indelning, samtal och hur utförligt
du kan beskriva personer, platser och miljöer
- skriva en korrekt uppbyggd berättelse med språklig variation
- redovisa muntligt inför gruppen
- läsa och förstå faktatexter från olika källor och även kunna värdera dessa källor

Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig och utveckla din förmåga i svenska kommer vi på
lektioner att arbeta i hel klass och i mindre grupper med genomgångar och eget arbete.
Läsningen i boken ”långt ifrån cool” kommer att bearbetas genom utvecklande frågor,
diskussioner, skrivande och samtal.
Vi kommer att gå till biblioteket en gång i veckan där du kommer att få råd och tips om
skönlitteratur och även om faktatexter till din redovisning på Ipad. Vi kommer också
att prata om hur du kan söka fakta från olika källor och hur du ska värdera dessa källor.
Du kommer att få undervisning om vilka delar som ingår i en berättelse och hur du kan
bygga upp varje del i dina texter samt hur du kan göra utförliga beskrivningar av personer,
platser och miljöer. Du kommer också att få undervisning om hur du kan ge respons på
kamrattext.

